PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám: BBK/2918-2/2015.
Ügyintéző: Kókay Ágoston
Telefon: 06-1-373-1809

Tárgy: Bugyi külterület, homokkavicskutatási engedély
Melléklet: 1 db záradékolt kérelem, 1 db
számla

és

Jogerős 2016. 02. 03.
HATÁROZAT
A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztálya a (továbbiakban Bányafelügyelet), a Lasselsberger Hungária Kft. (a
továbbiakban Kérelmező) kérelmére, Délegyháza község külterületére, homok és kavics
ásványi nyersanyagra szóló
kutatási engedélyt ad
a következők szerint:
1./ A kutatás jogosítottjának neve: Lasselsberger Hungária Kft.
címe: 1239 Budapest, Grassalkovich u. 255.
2./ A kutatásra tervezett ásványi nyersanyag: homok, kavics.
3./ Ásványi nyersanyag nyilvántartási kódszám: 1453, 1460.
4./ A kutatási terület ismertetése: Délegyháza 090/4-66, 093/2-5,10-16, 0107/5-45, 097/2-7,
099/1-2, 0103/9, 23, 25, 26, 29-31, 38-45, 46, 0104/8-10, 12, 0110/6, 8, 9, 13-22, 24-25,
28-29, 0112/4 hrsz.
4.1./ A kutatási területet határoló vonal töréspontjainak koordinátái EOV rendszerben:
Töréspontok száma

Y

X

1

650974,5

210995,6

2

652151,2

209814,1

3

651752,4

209379,6

4

652117,1

209036,1

5

652361,5

209284,1

6

652487,4

209431,8

7

653129,7

208554,6

8

652760,0

208244,6
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652546,6

208562,6

10

652306,2

208364,5

11

651911,7

208787,6

12

651637,4

208464,5

13

651623,9

208469,9

14

651210,6

208828,3

15

650879,4

209096,2

16

651012,4

209249,4

17

651201,3

209467,0

18

650981,6

209655,2

19

651215,2

209924,4

20

650794,4

210459,0

21

650862,4

210899,5

4.2./ A kutatási terület nagysága: 246,6291 ha
4.3./ A kutatás alaplapja: + 80,00 mBf
A kutatás fedőlapja: + 100,80 mBf
5./ A kutatás módszerei: geofizikai mérések, kutatófúrások lemélyítése, minta-vételezés,
anyagvizsgálat, korábbi földtani kutatások adatainak felhasználása.
6./ Az engedélyezett kutatási jog megszűnik, ha a jogosult ezen határozat
végrehajthatóságától számított 6 hónapon belül a kutatási műszaki üzemi terv
jóváhagyását a bányafelügyeletnél nem kezdeményezi, vagy a műszaki üzemi terv
jóváhagyása iránti kérelmet a bányafelügyelet jogerős határozatában elutasította és a
határozat végrehajtható.
7./ A kutatási engedély a kutatási területen a bányavállalkozónak kizárólagos jogot ad az
ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi terv benyújtására, a jóváhagyás
kezdeményezésére, a terv alapján végzett kutatásra és az elfogadott kutatási zárójelentés
alapján a bányatelek megállapításának kezdeményezésére.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A
fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címezve a Bányafelügyelethez 2
pld-ban kell beterjeszteni. A fellebbezéshez mellékelni kell a fellebbezés díja (12 500.- Ft)
befizetésének igazolását az A0121 kódszám föltüntetése mellett. Az igazgatási szolgáltatási
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díj befizetését a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000
pénzforgalmi jelzőszámú számlájára kell teljesíteni.
INDOKOLÁS
A Kérelmező 2015. december 9-én kutatási engedély iránti kérelmet terjesztett be a
Bányafelügyeletre. A Bányafelügyelet megállapította, hogy a tervdokumentáció és mellékletei
kielégítették a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtására kiadott
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 6. §-ban foglaltakat. A kutatási terület homok és
kavics ásványi nyersanyagok vonatkozásában nyílt minősítésű. A Bányafelügyelet
nyilvántartása alapján megállapítható volt, hogy a kutatási engedély adása már megállapított
bányászati jogot nem sért, a területre vonatkozóan bányatelket nem állapítottak meg.
A határozat rendelkezéseit az alábbiak indokolják:
- a 1-5. pontban foglaltak a kérelemhez mellékelt dokumentáció alapján tett
ténymegállapítások.
- a 6. pontban foglaltakat a Bt. 22. § (8) bekezdés írja elő,
- a 7. pontban foglaltakat a Bt. 22. § (2) bekezdés írja elő.
A fellebbezés lehetőségét a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) 98. § (1) bekezdésének előírása biztosítja.
A Bányavállalkozó a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (9) bekezdése
alapján felügyeleti díjat fizet. A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.)
GKM rendelet 1. § (1) bekezdésében előirt felügyeleti díj, a rendelet 2. § 2. számú melléklete
„A” táblázatának 1.2. pontja szerinti 25 000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj mértékéig
csökkentésre került. A díj befizetéséről kiállított – fizetési kötelezettség nélküli – számlát a
Bányafelügyelet a jelen határozatához mellékeli.
A Bányafelügyelet a Bt. 22. §-a alapján, a Bt. 5. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított
jogkörében eljárva határozatát a Ket. 71. § (1) bekezdése alapján, a 267/2006 (XII. 20.) Korm.
rendelet mellékletében megállapított illetékességgel adta ki.
Budapest, 2016. január 5.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány
Kapják:
- Lasselsberger Hungária Kft. 1239 Budapest, Grassalkovich út 255.
- Irattár
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